
مميقول الله عز وجججل ((  محمييي رر منا ال مميي حح رر مها ال رليي مما ال حس حل  )) (( مب مهيي
مة ممي مشيي مغ حل ثثا ا مدثي مح مكا  متكا  )) والبسججملة آيججة مججن كتججاب اللججه مسججتقلةمأ

ليست من السورة التي قبلها ول من السورة التي بعدها بل هي آية
مستقلة ولهذا كان القول الراجح أنهججا ليسججت مججن الفاتحججة وأن أول

 )) وهلم جرا،  يقول اللججهالحمدا للها ربا العكالممينالفاتحة هي (( 
مةتعالى ((  ممي مش مغ حل ثثا ا مدثي مح مكا  متكا مأ حلا   )) والخطاب إمججا للنججبي  صججلىمه

الله عليه وعلى آله وسلم وإمججا لمججن يصججح خطججابه وهججذا يججأتي فججي
اا يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صجلى اللججه عليجه وآلجه القرآن كثير
اا يتعيججن أن وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه إل أنه أحيانجج

((ا ألييما نشييرحا لييكيكججون للرسججول عليججه الصججلة والسججل م مثججل 
 )) ، هذا ل يمكن أن يكون إل((ا ألما نشرحا لكا صدرك )) صدرك

للرسول عليه الصلة والسل م (( يا أيها الرسول بلججغ مججا أنججزل إليججك
من ربك )) هذا ل يمكن أن يكون إل للرسول صلى اللججه عليججه وآلججه

اا يترجح العمو م مثججل  ((ا ثيكاا أثيهييكاا النييبيا إذاا طلقتييموسلم وأحيان
 )) فهذا أول خطاب للنبي عليه الصلة والسل م وآخججره ( إذاالنسكاء

 )) يجججوز أنهلا أتييكاكا حييدثيثا الغكاشييميةطلقتم) عا م . فقججوله (( 
يكون الخطاب مججوجه للرسججول صججلى اللججه عليججه وعلججى آلججه وسججلم
اا لكججل مججن يتججأتى خطججابه، اا له، ويجوز أن يكون عامجج وحده وأمته تبع

ثيكاا أثيهكاا الذثينا آمنواوالستفها م هنا للتشويق فهو كقوله تعالى: (( 
 )). ويجججوز أنهلا أدلكما علىا تجكارةا تنجميكما منا عذابا ألميييم

حييدثيثيكججون للتعظيججم لعظججم هججذا الحججديث عججن الغاشججية. (( 
 )) هججي الداهيججة العظيمججة الججتيالغكاشمية )) أي نبأها، و(( الغكاشمية

تغشى الناس، وهي يو م القيامة التي تحجدث اللجه عنهجا فججي القجرآن
اا، ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى: (( ا ثيكاا أثيهكاا النكاسكثير

اتقواا ربكما إنا زلزلةا السييكاعةا شيييءا عظميييم.ا ثيييوما ترونهييكا
تذهلا كلا مرضعةا عمكاا أرضعتا وتضعا كلا ذاتا حملا حملهكا
وترىا النكاسا سككارىا ومكاا هما بسييككارىا ولكيينا عييذابا اللييه

 )). ثم قسم الله سبحانه وتعالى النجاس فجي هجذا اليجو م إلجىشدثيد
 )) ((وجوها ثيومئييذا خكاشييعةا عكاملييةا نكاصييبةقسججمين  فقججال: (( 

وتراهما ثيعرضييون )) أي ذليلة كمججا قججال اللججه تعججالى: (( خكاشعة
 )).علميهكاا خكاشييعمينا ميينا الييذلا ثينظييرونا ميينا طييرفا خفييي

ال يكون بهعكاملةا نكاصبةفمعنى خاشعة يعني ذليلة. ((   )) عاملة عم



للفون يو م القيامة بجر النصب وهو التعب. قال العلماء: وذلك أنهم يك
السلسل واللغلل، والخوض في نار جهنججم ججج والعيججاذ بججالله ججج ، كمججا
يخوض الرجل في الوحل، فهي عاملة تعبة من العمل الذي تكلف به
يو م القيامة؛ لنه عمل عججذاب وعقججاب نسججأل اللججه العافيججة ، وليججس
المعنى كما قججال بعججض النججاس  إن المججراد بهججا: الكفججار الججذين ضججل
اا، وذلججك سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهججم يحسججنون صججنع

 )) أي يومئذ تأتي الغاشججية،وجوها ثيومئذلن الله قيد هذا بقوله: (( 
وهذا ل يكون إل يو م القيامة. إذن فهي عاملجة ناصجبة بمجا تكلجف بجه
من جر السلسل واللغلل، والخوض في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم

ااا حكامميييةمنها منهججا.  ((   )) أي تججدخل فججي نججار جهنججم –تصلىا نييكار
والعياذ بالله- ، في النار الحامية التي بلغت من حموهججا أنهججا فضججلت
اءا، يعني نار الدنيا كلها بما فيها مججن على نار الدنيا بتسعة وستين جز
اءا، أشد ما يكون من حرارة نار جهنم أشججد منهجا بتسججعة وسججتين جججز
ويدلك على شدة حرارتها أن هذه الشجمس حرارتهججا تصججل إلينججا مججع
بعد ما بيننا وبينها، ومع أنها تنفذ من خلل أجواء باردة لغايججة الججبرودة
وتصل لنا هذه الحرارة الججتي تججدركونها ولسججيما فججي أيججا م الصججيف ،

تسقىا منا عمينا آنميييةالنار أعاذنا الله وإياكم منها ، نار حامية  (( 
 ))، لما بين مكانهم والعياذ بالله ،لميسا لهما طعكاما إلا منا ضرثيع

وأنهججم فججي نججار جهنججم الحاميججة، بيججن طعججامهم وشججرابهم فقججال: ((
 )) أي شججديدةميينا عمييينا آنمييية )) أي هججذه الوجججوه (( تسييقى

الحرارة، هذا بالنسبة لشرابهم، ومع هذا ل يججأتي هججذا الشججراب بكججل
سهولة، أو كلما عطشوا سقوا، ل وإنمججا يججأتي كلمججا اشججتد عطشججهم

ثثيغكاثواا بمكاءا ككالمهلواستغاثوا كما قال تعالى: ((  وإنا ثيستغميثواا 
)). هججذا المججاء إذا قججرب مججنثيشييويا الوجييوها بئييسا الشييرابا 

وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم ، يقججول عججز
اكاا فقطييعا أمعييكائهموجججل:  اءا حمميميي  )). إذن ل((ا وسييقواا مييكا

اا بججالبرودة يججبرد الوجججوه، اا، ل ظججاهر اا ول باطن يستفيدون منه ل ظاهر
اا بالري، ولكنهم ج والعياذ بالله ج يغاثون بهذا الماء ولهذا قال: ول باطن

 )). فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العينتسقىا منا عمينا آنمية(( 
في نار جهنم والعادة أن الماء يطفئ النار؟ أليس كذلك ، فججالجواب:
أن أمور الخرة ل تقاس بأمور الدنيا، لو أنها قيست بأمور الججدنيا مججا
استطعنا أن نتصور كيف يكون، أليس الشمس تدنو يو م القيامة مججن



رؤوس الناس على قدر ميل، والميل إما ميججل المكحلججة وهججو نصججف
الصبع أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك، وحتى لو كان كججذلك
ييا، لكن الخرة ل تقاس فإنه لو كانت الخرة كالدنيا لشوت الناس ش
اا يحشر الناس يو م القيامة في مكان واحد، منهم من هججو بالدنيا. أيض

نييورهما ثيسييعىا بمييينفي ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور (( 
)). يحشرون في مكان واحججد ويعرقججون، منهججمأثيدثيهما وبأثيمكانهما 

من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهججم مججن
ححقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الخرة ل يصل إلى 
يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائججل كيججف يكججون المججاء فججي

الالنار ؟ قلنا  اكا: أحوال الخرة ل تقججاس بججأحوال الججدنيا . أو : أنثكانمي
الله على كل شيء قدير، ها نحن الن نجد أن الشجر الخضججر توقججد

الذيا جعلا لكما منا الشجرا الخضرمنه النار كما قال تعالى: (( 
ااا فإذاا أنتما منها توقدون حطب، ومججع ذلجكنكار رر  )). الشجر الخضر 

إذا ضرب بعضه ببعض، أو ضرب بالزند انقججدح خججرج منججه نججار حججارة
يابسة، وهو رطب بارد، فالله على كل شيء قدير، فهم يسقون من
عين آنية فججي النججار ول يتنججافى ذلججك مججع قججدرة اللججه عججز وجججل. أمججا

لميسا لهما طعكاما إلا ميينا ضييرثيع.ا لا ثيسييمنطعامهم فقال: (( 
)) الضريع قالوا: إنه شجر ذو شوك عظيججم إذاولا ثيغنيا منا جوعا 

يبس ل يرعاه ول البهائم، وإن كان أخضر رعته البل ويسججمى عنججدنا
الشبرق، هذا الضريع شجر ذو شججوك إذا يبججس ل يرعججى لنججه شججوك
وإذا كان أخضر ترعاه البل فهم ج والعياذ بالله ج في نار جهنججم ليججس
لهم طعا م إل من هذا الضريع، ولكن ل تظن أن الضريع الذي في نار
اا، ولهججذا اا عظيم جهنم كالضريع الذي في الدنيا فهو يختلف عنه اختلف

)) فل ينفع البججدان فججي ظاهرهججا {ول يغنججي مججنلا ثيسمنا قال: (( 
جوع} فل ينفعها في باطنها فهو ل خيججر فيججه ليججس فيججه إل الشججوك،
والتجرع العظيم، والمرارة، والرائحة المنتنة التي ل يستفيدون منهججا
اا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسا م الناس في يججو م شيئ

)) على قججول اللججه تبججاركوجوها ثيومئذا نكاعمةا الغاشية  فقال: و(( 
وجوه} على قول الله تعالى : و(( وجوها ثيومئذا نكاعمةوتعالى : {

ثيومئذا نكاعمةا لسعميهكاا راضميةا فيا جنةا عكالميةا لا تسييمعا فميهييكا
 )) قسم الله سبحانه وتعالى الناس يججو م القيامججةليغميةا فميهكاا عمين

: وجوه عاملججة خاشججعة ناصججبة وسججبقالقسما الولإلى قسمين ، 



: وجججوه ناعمججة أي ناعمججة بمججاوالقسما الثييكانيالكل م على ذلك ، 
أعطاها الله عز وجل من السرور والثواب الجزيل؛ لنها علمت ذلججك
وهي في قبورها، فإن النسان فججي قججبره ينعججم، يفتججح لججه بججاب إلججى

 ))لسييعميهكاا راضييميةالجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فهي ناعمة (( 
أي لعملها الذي عملته في الججدنيا راضججية لنهججا وصججلت بججه إلججى هججذا
النعيم وهذا السرور وهذا الفرح، فهي راضية لسعيها بخلف الوجججوه
الولى فإنها لغاضبة ج والعياذ بالله ج لغير راضية علججى مججا قججدمت.  ((

لدها اللججه عججز وجججلفيا جنةا عكالمية  )) الجنة هي دار النعيم التي أعجج
لوليائه يو م القيامة، فيها ما ل عين رأت، ول أذن سجمعت، ول خطججر

فلا تعلما نفييسا مييكاعلى قلب بشر، قال اللججه تبججارك وتعججالى: (( 
 )). وقججالأخفيا لهما منا قرةا أعمينا جزاءا بمكاا ككانواا ثيعملييون

قدا أفلحا المؤمنونا الذثينا هما فيييا صييلتهمتبارك وتعالى: (( 
أولئك )) إلججى قججوله: (( خكاشعونا والذثينا هما للزككاةا فكاعلون

 )).هما الوارثون.ا الذثينا ثيرثونا الفردوسا هما فميهكاا خكالدون
وفميهكاا مكاا تشييتهميها النفييسا وتلييذا العمييينوقال الله تعالى: (( 

 )) العلججو ضججدجنييةا عكالمييية )). فهججم فججي (( وأنتما فميهكاا خكالدون
و م ه فجي ي ن المعلجو م أن السفول فهي فوق السجماوات السجبع، وم
القيامة تزول السماوات السبع والرضون ول يبقججى إل الجنججة والنججار
فهي عالية وأعلها ووسطها الفردوس الذي فوقه عرش الججرب جججل

اةلا تسمعا فميهكاا ليغميةوعل.  ((   )) أي ل تسمع في هذه الجنة قول
اا للغية، بل كل ما فيها جد، كل ما فيهجا سججل م، كجل مجا للغية، أو نفس
ون فيهجا تسجبيح، تحميجد، تهليجل، تكجبير، يلهمجون التسجبيح كمجا يلهم
اا في ذكر الله النفس، أي أنه ل يشق عليهم ول يتأثرون به، فهم دائم
عز وجججل، وتسججبيح وأنججس وسججرور، يججأتي بعضججهم إلججى بعججض يججزور
اا في حبور ل نظير له نسأل اللججه أن يجعلنججا وإيججاكم مججن بعضهم بعض

لين الله عججز وجججل أنهججافميهكاا عمينا جكارثيةأهلها . ((   )) وهذه العين ب
ا فميهكاا أنهكارا منا مكاءا يغميرا آسيينا وأنهييكارا ميينا لبيينا لييمأنهار ((

ثيتغميرا طعمها وأنهكارا ميينا خمييرا لييذةا للشييكاربمينا وأنهييكارا ميين
 )) أي تجري حيث أراد أهلها ل تحتججاجا جكارثية )).  ((عسلا مصفى

إلى حفر ساقية، ول إقامة أخدود كمججا قججال ابججن القيججم رحمججه اللججه:
أنهارها في لغير أخدود جرت *** سبحان ممسججكها عججن الفيضججان ((
فميهكاا سررا مرفوعة.ا وأكوابا موضوعة.ا ونمكارقا مصييفوفة.



 )) عاليةفميهكاا سررا مرفوعة )) انظر للتقابل (( وزرابيا مبثوثة
هيما وأزواجهيما فييا ظللا عليىيجلسججون عليهججا يتفكهججون (( 

 )) الكواب جمع كججوبوأكوابا موضوعة )). (( الرائكا متكئون
)) يعني ليست مرفوعة عنهم، بججلموضوعةا وهو الكأس ونحوه (( 

هي موضوعة لهم متى شاءوا شربوا فيهججا مججن هججذه النهججار الربعججة
))ونمكارقا مصييفوفةا وزرابيييا مبثوثييةا الججتي سججبق ذكرهججا. (( 

النمجججارق جمجججع نمرقجججة وهجججي الوسجججادة أو مجججا يتكىجججء عليجججه. ((
 )) على أحسن وجه تلتججذ العيججن بهججا قبججل أن يلتججذ البججدنمصفوفة

(( )) الزرابي أعلى أنواع الفرش وزرابيا مبثوثةبالتكاء إليها. (( 
 )) منشورة في كل مكان، ول تظنوا أن هذه النمارق، وهذهمبثوثة

الكواب، وهذه السرر، وهججذه الزرابججي ل تظنججوا أنهججا تشججبه مججا فججي
الدنيا؛ لنها لو كانت تشبه ما في الدنيا لكنا نعلم نعيم الخرة، ونعلم

فلا تعلما نفييسا مييكاحقيقته لكنها ل تشبهه لقججول اللججه تعججالى: (( 
 )). إنمججاأخفيا لهما منا قرةا أعمينا جزاءا بمكاا كييكانواا ثيعملييون

السماء واحدة والحقائق مختلفة، ولهذا قال ابن عبججاس رضججي اللججه
لميسا فيا الخرةا ممكاا فيا الدنميكاا إلا السييمكاءا فقييطعنهما: " 

"، فنحن ل نعلججم حقيقججة هججذه النعججم المججذكورة فججي الجنججة وإن كنججا
نشاهد ما يوافقها في السم فججي الججدنيا لكججن فججرق بيججن هججذا وهججذا.

مفوقجججول اللجججه تعجججالى ((  حميييي مك ملا  مبييي مل مليييىا ا مإ منا  ثرو ثظييي مثين ملا  مف مأ

حتا )). مق مل ورة حجديث الغاشجيةثخ لرر الله عز وجل في هجذه الس لما ق
ليججن أن النججاس ينقسججمون إلججى قسججمين: وجججوه وهي يو م القيامة، وب
اا حامية، ووجوه ناعمة لسعيها راضية، خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار

أفلا ثينظرونا إلىا البلا كميييفوبين جزاء هؤلء وهؤلء، قال: (( 
 )) وهذا السججتفها م للتوبيججخ، أي إن اللججه يوبججخ هججؤلء الججذينخلقت

أنكروا ما أخبر الله به عن يو م القيامة، وعن الثواب والعقججاب، أنكججر
عليهم إعراضهم عن النظر في آيات اللججه تعججالى الججتي بيججن أيججديهم،
وبدأ بالبل؛ لن أكثر ما يلبس الناس فججي ذلججك الججوقت البججل، فهججم
يركبونها، ويحلبونها، ويأكلون لحمها، وينتفعون من أوبارهججا إلججى لغيججر

 )) وهججيأفلا ثينظرونا إلييىا البييلذلججك مججن المنججافع فقججال: (( 
 )) يعنججي كيججف خلقهججا اللججه عججز وجججل، هججذاكميفا خلقتالباعر (( 

الجسم الكبير المتحمل، تجد البعير تمشي مسججافات طويلججة الججتي ل
اا يبلغها النسان إل بشججق النفججس وهججي متحملججة، وتجججد البعيججر أيضجج



يحمل الثقال وهو بارك ثم يقو م في حمله ل يحتججاج إلججى مسججاعدة،
ححمل وهو بارك لكن هججذه البججل والعادة أن الحيوان ل يكاد يقو م إذا 
ان، لن ن أججل مصجلحة النس أعطاها الله عز وججل قجوة وقجدرة م
النسان ل يمكن أن يحمججل عليهججا وهججي قائمججة لطولهججا، ولكججن اللججه
تعالى يسر لهم الحمل عليها وهي باركة ثم تقو م بحملها، وكمججا قججال

ولهما فميهكاا منكافعا ومشييكاربا أفلالله تعالى في سورة يس: (( 
)). منافعها كثيرة ل تحصى، وأهلها الذين يمارسونها أعلمثيشكرونا 

أفلا ثينظييرونا إلييىا البييلا كميييفمنججا بججذلك، فلهججذا قججال: (( 
 )) ولججم يججذكر سججواها مججن الحيججوان كججالغنم والبقججر والظججبىخلقت

اا وأكثرهججا مصججلحة للعبججاد.  ((  وإلىولغيرها لنها أعم الحيوانات نفع
 )) يعني وينظرون إلى السججماء كيججف رفعججتالسمكاءا كميفا رفعت

بمججا فيهججا مججن النجججو م، والشججمس، والقمججر ولغيججر هججذا مججن اليججات
العظيمة التي لم يتبين كثير منهججا إل الن، ول نقججول إن هججذه اليججات
السماوية هي كل اليات، بل لعل هناك آيات كبيرة عظيمة ل ندركها

 )) أي رفعججت هججذا الرتفججاعكميييفا رفعييتحججتى الن، وقججوله: (( 
العظيم، ومع هذا فليس لها عمد مع أن العادة أن السقوف ل تكججون
إل على عمد، لكن هذا السقف العظيم المحفوظ قا م على لغير عمد

وإلىا الجبييكال(( الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها )).  (( 
 )) هذه الجبال العظيمة التي تحمججل الصججخور والقطججعكميفا نصبت

المتجاورات المتباينات، الجبال مكونة من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة،
ال هججذا الخججط فيها المعادن المتنوعة وهي متجاورة ومع ذلك تجججد مث
في وسط الصخر تجده يشتمل على معادن ل توجد فيما قججرب منججه

" كيججف نصججب اللججهالجميولوجميكاا من هذا الصخر، ويعرف هذا أهل " 
هذه الجبال العظيمة، ونصبها جل وعل بهذا الرتفاع لتكججون رواسججي
في الرض لئل تميد بالناس، لول أن الله عز وجل خلق هججذه الجبججال
لمادت الرض بأهلها، لن الرض في وسط الماء، المججاء محيججط بهججا
من كل جانب، وما ظنك بكرة تجعلها في وسط مججاء سججوف تتحججرك
اا لكن الله جعل هذه الجبال اا، وتنقلب أحيان وتضطرب، وتتدحرج أحيان
رواسي تمسك الرض كما تمسك الطناب الخيمة، وهي راسية ثابتة
علججى مججا يحصججل مججن  الرض مججن العاصججير العظيمججة الججتي تهججد م
البنايات التي بناها الدميون لكن هذه الجبال ل تججتزحزح راسججية ولججو
جاءت العاصير العظيمة، بل إن من فوائدها: أنهجا تحجججب العاصججير



العظيمججة البالغججة الججتي تنطلججق مججن البحججار، أو مججن لغيججر البحججار لئل
تعصف بالناس، وهذا شيء مشججاهد تجججد الججذين فججي سججفوح الجبججال
وتحتها في الرض تجدهم فججي مججأمن مججن أعاصججير الريججاح العظيمججة
التي تأتي من خلف الجبل، ففيها فوائد عظيمة، وهي رواسي لججو أن
الخلق اجتمعججوا علججى أن يضججعوا سلسججلة مثججل هججذه السلسججلة مججن
ال مهمججا بلغججت صججنعتهم، وقججوتهم، الجبال ما استطاعوا إلى هذا سججبي
وقججدرتهم، وطججال أمججدهم فججإنهم ل يسججتطيعون أن يججأتوا بمثججل هججذه
الجبال. وقد قال بعض العلمججاء: إن هججذه الجبججال راسججية فججي الرض
ال أن الجبل له جرثومة وجذر في بمقدار علوها في السماء، يعني مث
داخل الرض في عمق يساوي ارتفاعه في السماء، وليس هذا ببعيد
لكن الله لهذا الجبل فججي الرض حججتى يكججون بقججدر مجا هججو فججي ييم أن 

وألقىالسماء لئل تزعزعه الرياح فلهذا يقججول اللججه عججز وجججل: (( 
الا لعلكييم ااا وسييب فيا الرضا رواسيييا أنا تمميييدا بكييما وأنهييكار

 )). يقول عز وجل: ((تهتدون.ا وعلمكاتا وبكالنجما هما ثيهتدون
وإليييىا الرضا كمييييف ))  (( وإليييىا الجبيييكالا كمييييفا نصيييبت

ااسطحت  )) كيف سطح الله هذه الرض الواسججعة، وجعلهججا سججطح
اا ليتمكن الناس من العيش فيه بالزراعة والبناء ولغير هذا، ومججا واسع
اا لغير مسطحة يعني مثل الجبال يرقى لها ظنكم لو كانت الرض صبب
ويصعد لكانت شاقة، ولما استقر الناس عليها، لكججن اللججه عججز وجججل
اا للخلق، وقججد اسججتدل بعججض العلمججاء بهججذه اليججة اا ممهد جعلها سطح
لن هذا الستدلل فيه على أن الرض ليست كروية بل سطح ممتد لك
نظر، لن هناك آيات تدل على أن الرض كروية، والواقع شاهد بذلك

ا ثيكورا اللميلا علىا النهكارا وثيكورا النهييكارفيقول الله عز وجل: ((
 )). والتكوير التدوير، ومعلو م أن الليل والنهار يتعاقبججانعلىا اللميل

على الرض، فإذا كانا مكورين لججز م أن تكججون الرض مكججورة، وقججال
إذاا السييمكاءا انشييقت.ا وأذنييتا لربهييكااللججه تبججارك وتعججالى: (( 

 )). فقال:وحقت.ا وإذاا الرضا مدت.ا وألقتا مكاا فميهكاا وتخلت
 )) وقد جاء في الحديث أنها يو م القيامة تمججدوإذاا الرضا مدت(( 

مججد الديججم أي مججد الجلججد حججتى ل يكججون فيهججا جبججال، ول أوديججة، ول
اا ل تججرى فيهججا اا صفصججف أشجار، ول بناء، يذرها الججرب عججز وجججل قاعجج

اا، فقججوله: ((  اا ول أمتجج  )) مججتى تنشججقإذاا السييمكاءا انشييقتعوججج
السماء ؟ كلنا يعرف  أنهججا ل تنشججق إل يججو م القيامججة وهججي الن لغيججر



اا قوله: ((   ))إذاا الرضا مدتا وألقتا مكاا فميهكاا وتخلتمنشقة إذ
اا اا فمججا هججي ! إذ اا الن لغيججر ممججدودة، إذ يعنججي يججو م القيامججة فهججي إذ
مكورة، والواقع المحسوس المتيقن الن أنها كروية ل شك، والدليل
اا على هذا أنك لو سرت بخط مستقيم مججن هنججا مججن المملكججة متجهجج
اا لتيت من ناحية الشرق، تدور على الرض ثم تأتي إلى النقطججة لغرب
اا نحججو المشججرق التي انطلقت منها، وكذلك بالعكس لو سججرت متجهجج
اا فهي اا إلى النقطة التي قمت منها من نحو المغرب، إذ وجدتك راجع
الن أمر ل شك فيه أنها كرويججة. فججإذا قججال النسججان: إذا كججانت كمججا
ذكرت كروية فكيف تثبت الميججاه، ميججاه البحججار عليهججا وهججي كرويججة؟
نقول في الجواب عن ذلك: الذي أمسك السماء أن تقع على الرض
إل بإذنه يمسك البحار أن تفيض على النججاس فتغرقهججم، واللججه علججى

 ))وإذاا البحيكارا سيجرتكل شيء قدير، قال بعض أهل العلججم: (( 
ييسجججر أي حبست ومنعت من أن تفيض على الناس كالشججيء الججذي 
يربط، وعلى كل حال القدرة اللهيججة ل يمكججن لنججا أن نعججارض فيهججا.
نقول قدرة الله عز وجل أمسكت هذه البحججار أن تفيججض علججى أهججل
الرض فتغرقهم، وإن كانت الرض كروية.  ثم قال عز وجل لما بين
من آياته هذه اليات الربع: البل، والسججماء، والجبججال، والرض قججال

 )) أمره الله أن يذكر ولججما فذكرلنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ((
اا فالتذكير عا م، لن اا وفلن لكر فلن اا بالتذكير، أي لم يقل ذ يخصص أحد
لكججر يبعث إلى الناس كافة، ذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لكر النججبي عليججه الصججلة كل أحد في كججل حججال وفججي كججل مكججان، فججذ
لكر خلفاؤه من بعده الذين خلفججوه فججي أمتججه فججي العلججم والسل م، وذ
لكججروا، ولكججن هججذه الججذكرى هججل ينتفججع بهججا كججل والعمججل والججدعوة، ذ

 )). أماذكرا فإنا الذكرىا تنفعا المؤمنمينالناس؟ الجواب: ل، (( 
لغير المؤمن فإن الجذكرى تقيجم عليجه الحججة لكجن ل تنفعجه، ل تنفجع
الذكرى إل المؤمن، ونقول إذا رأيت قلبك ل يتذكر بالذكرى فججاتهمه،

ذكرا فييإنليش ؟ لعد م اليمان لعد م اليمججان ، لن اللججه يقججول: (( 
ااالذكرىا تنفعا المؤمنمين يذكرت ولم تجججد مججن قلبججك تججأثر  )) فإذا 

اا فاتهم نفسججك، واعلججم أن فيججك نقججص إيمججان، لنججه لججو كججان وانتفاع
ال لنتفعت بالذكرى،  لبد أن تنفع المؤمن. ((  إنمييكاا أنييتإيمانك كام

اا،مذكر اا مبلغ اا عليه الصلة والسل م ليس إل مذكر  )) يعني أن محمد
لميييسا علميييكا هييداهموأما الهداية فبيد من ؟ بيد الله عز وجل، (( 



 )). وقد قا م صلى الله عليه وعلى آلهولكنا اللها ثيهديا منا ثيشكاء
ه فججي آخجر وسلم بالذكرى والتذكير إلى آخر رمق من حياته حجتى أن

 )، حتى جعججلالصلة،ا الصلةا ومكاا ملكتا أثيمكانكمحياته يقول: ( 
لكر صلوات الله وسلمه عليه منذ يغرلغر بها عليه الصلة والسل م، فذ

اا في((ا قما فأنذربعث وقيل له   )). إلى أن توفاه الله، لم يأل جهد
التذكير في كل موقف، وفي كل زمان على ما أصابه من الذى مججن
قومه ومن لغير قومه، والذي قرأ منكم التاريججخ ججج السججيرة النبويججة ججج
يعرف ما جرى له من أهل مكة من قومه الججذين هججم أقججرب النججاس
إليه، والذين كانوا يعرفونه، ويسمونه بالمين يلقبججونه بججذلك ويثقججون
لكموه في وضع الحجججر السججود فججي الكعبججة حينمججا هججدموا به حتى ح
الكعبة ووصلوا إلى حججد الحجججر قججالوا مججن ينصججب الحجججر، فتنججازعوا
بينهم كل قبيلة تقول نحن الذين نتولى وضع الحجر في مكانه، حججتى
لكموه فيما بينهم وأمججر جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وح
أن يوضع رداء وأن تمسك كل طائفة من هذه القبيلة أن يمسك كججل
واحد من هذه القبائل بطججرف مججن هججذا الججرداء حججتى يرفعججوه، فججإذا
حاذوا محله أخذه هو بيده الكريمة ونصبه في مكانه، فكانوا يسمونه
بالمين لكن لما أكرمه الله تعالى بالنبوة انقلبججت المعججايير، فصججاروا
يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذاب، ورموه بكل سب،
لكر وليججس عليججه إل التججذكير، ومججن فالرسول عليه الصلة والسل م يذ
هنا نأخذ أننا نحن ل يجب علينا أن نهدي الخلججق ول يمكننججا أن نهججدي

اا ، ل يمكن أن نهدي أقرب الناس إلينججا ((  إنييكا لا تهييديالخلق أبد
لكرنججامنا أحببتا ولكنا اللها ثيهديا منا ثيشييكاء  )). فل نجججزع إذا ذ

اا ووجدناه يعاند، أو يخاصم، أو يقول من أعرف من ،  أنا أعمل إنسان
لعلكا بييكاخعما شئت، أو ما أشبه ذلك. قججال اللججه تعججالى لنججبيه: (( 

 )). ل تهلججك نفسججك إذا لججم يؤمنججوا،نفسكا ألا ثيكونييواا مييؤمنمين
لستا علميهمإيمانهم لهججم وكفرهججم ليججس عليججك  ولهججذا قججال: (( 

 )) يعني ليس لك سلطة عليهم، ول سيطرة عليهم، لمججنبمصميطر
السلطة والسيطرة ؟  لله رب العججالمين، أنججت عليججك البل غ بلججغ، أن
يعمل الناس بذلك ل ، هذا إلى الله عز وجل ، والسلطان والسيطرة

إلا منا تولىا وكفيير.ا فميعييذبها اللييها العييذابلله عججز وجججل. (( 
 )) هنا بمعنى لكججن يعنججي أن السججتثناءإل)) قال العلماء: (( الكبرا 

في الية منقطع وليس بمتصل، والفرق بيججن المتصججل والمنقطججع أن



المتصل يكون فيه المستثنى مجن جنجس المسجتنثى منجه، والمنقطجع
ال لو قلنا إنه متصل لصججار معنججى اليججة " لسججت ييا منه، فمث يكون أجنب
عليهم بمصيطر إل من تولى وكفججر فججأنت عليهججم مصججيطر " وليججس
المر كذلك بل المعنى: لكن من تولى وكفججر بعججد أن ذكرتججه فيعججذبه
الله العذاب الكبر. فمن تولى وكفر بعد أن بلغه الوحي النازل علججى

للم فإنه سيعذب ((  إلا منا تولىرسول الله صلى الله عليه وآله س
 )) التولي يعني العراض فل يتجه للحق، ول يقبججل الحججق، ولوكفر

يسمع الحق، حتى لو سمعه بجأذنه لجم يسجمعه بقلبجه كمجا قجال اللجه
ثيكاا أثيهكاا الذثينا آمنواا أطميعواا اللها ورسولها ولا تولييواتعالى: (( 

عنها وأنتما تسمعون.ا ولا تكونواا ككالذثينا قكالواا سمعنكاا وهييم
إلا من )). أي ل ينقججادون. فهنججا يقججول عججز وجججل: (( لا ثيسمعون
 )) أي اسججتكبر ولججموكفيير )) أعرض، (( ا تولى )) ((تولىا وكفر

فميعذبها اللييهيقبل ما جججاء بججه الرسججول عليججه الصججلة والسججل م (( 
 )) يعذبه الله العذاب الكبر يعني يججو م القيامججة قججالالعذابا الكبر
ولنييذثيقنهما ميينا العيذابا الدنييىا دونا العييذاباللججه تعججالى(( 

 )) ولججمالكبر )) والعذاب الكبر يو م القيامة ، وهنا قججال (( الكبر
يذكر المفضل عليه يعني لم يقل الكبر من كذا فهججو قججد بلججغ الغايججة
في الكبر والمشقة والهانة والعياذ بالله ، وكل من تولى وكفر فججإن
الله يعذبه العذاب الكبر. هل هناك عذاب أصغر ؟ نقججول نعججم هنججاك
عذاب أصغر في الدنيا قد يبتلى المتولي المعرض بأمراض في بدنه،
في عقله، في أهله، في ماله، في مجتمعه، وكل هذا بالنسبة لعذاب
النار عذاب أصغر، لكن العذاب الكبر إنما يكون يو م القيامججة  ولهججذا

)) يعنججيإنا إلمينكاا إثيكابهما ثما إنا علمينييكاا حسييكابهما قال بعدها: (( 
لر النسججان فججإنه إلينا  إيابهم أي مرجعهم، فالرجوع إلى الله مهمججا فجج
راجع إلى ربه عز وجل لو طالت به الحياة راجع إلى الله، ولهذا قال
اا فملقيججه )). تعججالى: (( يجا أيهججا النسججان إنججك كججادح إلججى ربججك كججدح
فاستعد يا أخي لهججذه الملقججاة لنججك سججوف تلقججي ربججك، وقججد قججال

(ا مكاا منكما ميينا أحييدرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
 ججج مباشججرة بججدونإلا سميكلمها ربها لميسا بمينييها وبمينييها ترجمييكان

فمينظرا أثيميينا منييها فلا ثيييرىا إلمترجم يكلمه الله يو م القيامة ج 
فلا ثيرىا إلا مكاج يعني على اليسار ج مكاا قدم،ا وثينظرا أشأما منها 

قدم،ا وثينظرا تلقكاءا وجهيها فلا ثييرىا إلا النييكارا تلقيكاءا وجهيه،



 )، كلنا سيخلو به ربه عز وجل يججو مفكاتقواا النكارا ولوا بشقا تمرة
القيامة ويقرره بذنوبه، يقول: فعلججت كججذا فججي يججو م كججذا، حججتى يقججر

(ا قدا سييترتهكاا علميييكويعترف، فإذا أقر واعترف قال الله تعججالى: 
 )، وكم من ذنوب سترها اللججهفيا الدنميكاا وأنكاا أيغفرهكاا لكا الميوم

عز وجل، كم من ذنوب اقترفناها لم يعلم بها أحد ولكن اللججه تعججالى
علم بها، موقفنا من هججذه الججذنوب أن نسججتغفر اللججه عججز وجججل، وأن
نكثر من العمال الصالحة المكفججرة للسججيئات حججتى نلقججى اللججه عججز

إنكاا إلمينكاا إثيكابهما ا ثموجل ونحن على ما يرضيه سبحانه وتعالى. (( 
 )) نحاسججبهم، قججال العلمججاء: وكيفيججة الحسججابإنا علمينكاا حسكابهم

ليس مناقشة يناقش النسان، لنه لو يناقش هلك، لو يناقشججك اللججه
عز وجل على كل حساب هلكت، لججو ناقشججك فججي نعمججة مججن النعججم
كالبصر ل يمكن أن تجد أي شيء تعملججه يقابججل نعمججة البصججر، نعمججة
رفججس، الججذي يخججرج ويججدخل بججدون أي مشججقة، وبججدون أي عنججاء، نن ال
النسان يتكلم وينا م، يأكل ويشرب، ومع ذلك ل يحججس بججالنفس، ول
يعرف قدر النفس إل إذا أصيب بما يمنع النفججس، حينئججذ يججذكر نعمججة
الله، لكن مادا م في عافيججة يقجول هججذا شججيء طججبيعي، لكججن لججو أنججه
أصيب بكتم النفس لعرف قدر النعمة، فلججو نججوقش لهلججك كمججا قججال

ميينا نييوقشا الحسييكابالنججبي عليججه الصججلة والسججل م لعائشججة: ( 
 )، لكن كيفية الحساب: أما المؤمن فإن اللججهعذب ) أو قال ( هلك

تعالى يخلو به بنفسه ليس عندهما أحججد ويقججرره بججذنوبه فعلججت كججذا
قدفعلججت كججذا، فعلججت كججذا حججتى إذا أقججر بهججا قججال اللججه تعججالى: ( 

 )، أما الكفججارسترتهكاا علميكا فيا الدنميكاا وأنكاا أيغفرهكاا لكا الميوم
فل يحاسبون هذا الحساب لنججه ليججس لهججم حسججنات تمحججو سججيئاتهم
لكنها تحصى عليهم أعمالهم، ويقججررون بهججا أمججا م العججالم، ويحصججون

هؤلءا الييذثينا كييذبواا علييىبها، وينججادى علججى رؤوس الشججهاد (( 
 )). ج نعوذ بالله من الخججذلنربهما ألا لعنةا اللها علىا الظكالممين

ججج وبهججذا ينتهججي الكل م علججى هججذه السججورة العظيمججة وهججي إحججدى
للم يقرأ بهمججا فججي السورتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وآله س

سييبحا اسييمالمجامع الكبيرة، فقد كان يقرأ في صلتي العيججدين (( 
 )) وكججذلك فججيهلا أتييكاكا حييدثيثا الغكاشييمية )) و(( ربكا العلى

اا في العيدين ((  ))ق.ا والقرآنا المجميييدا صلة الجمعة، ويقرأ أحيان
 ))، وفججي الجمعججة سججورةاقتربتا السييكاعةا وانشييقا القمييرو(( 



الجمعة والمنافقين، ينوع مرة هذا، ومججرة هججذا، نسججأل اللججه سججبحانه
وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تكون وجوههم ناعمة لسججعيها راضججية،
. .وأن يتولنا بعنايته في الدنيا والخرة، إنه على كل شيء قدير


